תאריך פרסום30.9.2014 :

הוראות מיוחדות בעקבות

החודש בדף המידע
הוראות מיוחדות בעקבות מבצע "צוק
איתן"
 שינויים ותוספות להוראות ביצוע
לעניין קרן פיצויים בשל מבצע "צוק
איתן";
 תקנות הביטוח הלאומי (הארכת
התקופה המרבית לדמי אבטלה),
התשע"ד;2014-
 צו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר
תשלום שכר לעובדים באזור הקובע
במהלך מבצע "צוק איתן";
 הבהרות לעניין תקרת ימים לתשלום
לעובדים בשירות הציבורי ,אשר נעדרו
מעבודתם בשל המצב הביטחוני;
 הבהרות הנוגעות להעסקת עובדים –
הורים במפעלים קיומיים וחיוניים;
מס הכנסה וביטוח לאומי
 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין
וחשבון)(תיקון) ,התשע"ד;2014-
 תיקון  159לחוק הביטוח הלאומי -
התיישנות על גביית חובות בתוך 7
שנים;
 דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה
ומע"מ בחודשים אוגוסט וספטמבר;
שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם קיבוצי לעובדי שמירה ואבטחה
מיום ;22.7.2014
 תשלום מענק יובל במגזר הציבורי;
דיני עבודה
 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
במגזר הפרטי לשנת ;2014
 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג
שנפרדו ,התשע"ד;2014-
 הגברת האכיפה והפיקוח על העסקת
עובדים זרים  -תוספת לחוק להגברת
האכיפה של דיני העבודה;
 שבתון ביום הבחירות לרשויות
המקומיות  -תיקון החוק;

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

מבצע "צוק איתן"
שינויים ותוספות להוראות ביצוע לעניין
קרן פיצויים בשל מבצע "צוק איתן"
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2014בהמשך
לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק
עקיף)(הוראת שעה) ,התשע"ד ,2014-ביום  10.8.2014פרסמה רשות
המסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  – 8/2014קרן פיצויים
בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה
שמיום  8.7.2014ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי
המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות והתיירות (הוראת הביצוע
פורסמה בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט .)2014
ביום  1.9.2014פרסמה רשות המסים חוזר עם פירוט שינויים
ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע האמורה ולהלן עיקרי השינויים
והתוספות:
 נקבע כי המועד אחרון להגשת מקדמה בטרם הגשת תביעה הינו
.30.9.2014
 במסלול שכר:


התווספה ההוראה כי לגבי עובד המתגורר בטווח של 7 - 40
ק"מ מגבול רצועת עזה ,בימים בהם לא ניתנה הוראה של
פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ,לא תהיה זכאות לפיצוי
בגין היעדרות עובדים.



כמו-כן ,תינתן אפשרות להגיש תביעה בנפרד עבור חודש יולי
ובנפרד עבור חודש אוגוסט .לשם כך יהא על מגיש התביעה
לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בהוראת הביצוע,
לכל תביעה בנפרד.

 תקרת הפיצוי הועלתה ל 4-מיליון .₪
בנוסף ,ביום  14.9.2014פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הבהרה
לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע "צוק איתן" המזכים בפיצויים
לעובדים המתגוררים בטווח שבין  7 - 40ק"מ מרצועת עזה ,עם
פירוט הימים בהם הייתה הוראה על סגירת מוסדות החינוך
והמזכים בפיצויים את המעסיק שעובדו נעדר בשל השגחה על ילדיו
או בשל סגירת מוסד החינוך בו הוא מועסק.
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יודגש ,כי עבור ימים אלו קיימת חובה על המעסיק לשלם שכר לעובדיו אשר נעדרו בשל השגחה על ילדיהם ,וכי זהו
תנאי להגשת תביעה בגין "נזק עקיף" בכל אחד ממסלולי הפיצויים שבחר המעסיק לתבוע.
הימים המזכים בפיצויים הינם הימים בתוך התקופות כלהלן:
תקופה עד -
תקופה מ-
5.8.2014
8.7.2014
11.8.2014
8.8.2014
28.8.2014
20.8.2014
הימים שאינם מזכים בפיצויים הינם הימים בתוך התקופות כלהלן:
תקופה מ-
6.8.2014
12.8.2014
29.8.2014

תקופה עד -
7.8.2014
19.8.2014
31.8.2014

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה),
התשע"ד4102-
סעיף  171לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה( 1995-להלן :החוק) קובע את אורך התקופה המרבית
לתשלום דמי אבטלה למובטל בהתאם לגילו ,מעמדו ומספר התלויים בו (כמשמעותם בסעיף  247לחוק).
ביום  15.09.2014פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה) ,התשע"ד-
 ,2014לפיהן בתחולה מיום  ,1.7.2014תוארך התקופה המרבית לדמי אבטלה למי שהיה מובטל בחודשים יולי –
אוגוסט  2014ואשר התגורר באחד היישובים הנמצאים בטווח של עד  40ק"מ מרצועת עזה ,על פי המפה שפורסמה
על ידי פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק
עקיף)(הוראת שעה) ,התשע"ד.2014-
להלן פירוט התקופה המרבית לדמי אבטלה לגבי מי שתקנות אלה חלות עליו כאמור לעיל:
התקופה המרבית לדמי אבטלה

פסקה בסעיף (171א) לחוק

אפיון האוכלוסייה הזכאית

1א

מי שמלאו לו  35שנים וישנם פחות מ 3-תלויים  148ימים (במקום  138ימים)
בו כמשמעותם בסעיף  ,247או מי שטרם מלאו לו
 35שנים וישנם  3תלויים בו כמשמעותם בסעיף
247

2

מי שטרם חלפה שנה אחת מיום שחרורו משירות  95ימים (במקום  70ימים)
סדיר בצה"ל (ללא שירות קבע) ,או מי שטרם
חלפה שנה אחת מיום שחרורו משירות לאומי או
לאומי-אזרחי ובלבד שאורך השירות לא פחת מ-
 24חודשים

2א

מי שמלאו לו  25שנים ,אך טרם מלאו לו  28שנים  92ימים (במקום  67ימים)

2ב

מי שטרם מלאו לו  25שנים

 75ימים (במקום  50ימים)

3

בכל מקרה אחר

 125ימים (במקום  100ימים)

צו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע
במהלך מבצע "צוק איתן"
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כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2014ביום  3.8.2014נחתם בין מדינת ישראל
ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים
באזור הקובע ,אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני (להלן :ההסכם) ,לפיו כל מעסיק ,שההסכם האמור חל
עליו ,ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן ,לרבות תנאים סוציאליים ,בשל היעדרות העובד בכל יום
ויום ,או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ,ועל פי האזור הקובע כמפורט בהסכם.
לפי ההסכם ,הסתדרות העובדים החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים היו אמורים לפנות לשר הכלכלה בבקשה
שיוציא צו הרחבה להסכם האמור.
ביום  14.9.2014חתם שר הכלכלה על צו הרחבה להסכם האמור.

הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים באזור הקובע ,אשר נעדרו
מעבודתם בשל המצב הביטחוני – הבהרות לעניין תקרת ימים לתשלום
בשירות הציבורי
בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  2014פורסמו בהרחבה הוראות ביצוע בנוגע לתשלום שכר לעובדים
בשירות המדינה ,שנעדרו מעבודתם בהתאם להוראות פיקוד העורף ו/או רשות מקומית ,עקב סגירת מוסדות חינוך
בשל המצב הביטחוני ,כמוגדר בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום  3.8.2014בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים
העסקיים ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
לפי ההבהרות שהתקבלו ממטה השכר של חשכ"ל ,תקרת הימים אותם ניתן לשלם לעובד שנעדר בחודשים יולי –
אוגוסט  2014הינם כדלקמן:
שבוע עבודה

חודש יולי 2014

חודש אוגוסט 2014

 5ימים

18

20

 6ימים

21

25

הבהרות הנוגעות להעסקת עובדים – הורים במפעלים קיומיים וחיוניים
ביום  27.8.2014פרסם משרד הכלכלה הבהרות הנוגעות להעסקת עובדים – הורים במפעלים קיומיים וחיוניים ,לפיהן אף
על פי שההסכם בדבר פיצוי לעובדים שנעדרו מעבודתם במבצע צוק איתן אינו חל על עובדים במפעלים חיוניים או במפעלים
למתן שירותים קיומיים שנקראו לעבודה בצו לפי פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת-חירום ,יחול ההסכם על עובדים אשר
"שוחררו כדין".

בהתאם לסעיף (3ג) לחוק שירות עבודה בשעת-חירום ,יראו בעובד/ת כמי ששוחרר כדין ,בהתקיים שני תנאים
מצטברים:
.1

עובדת או עובד שהם הורים לילדים עד גיל  14הנתונים לטיפולם;

.2

בן/בת זוגו/ה של העובד/העובדת נקרא/ה לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה ,או שבן/בת זוגו/ה עובד/ת
בכוחות הביטחון ,במשטרה ,במכבי אש או שנקרא/ה לשירות ביטחון בהתאם לחוק שירות ביטחון [נוסח
משולב] ,התשמ"ו.1986-
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תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון),
התשע"ד4102-
ביום  7.8.2014פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון) ,התשע"ד ,2014-לפיהן החל בשנת
המס  2013ואילך ,פטור מהגשת דין וחשבון לא יחול על הנישומים כדלקמן:
 מי שחייב ב"מס ייסף" – מס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ,כלומר מי שהכנסתו השנתית החייבת עולה
על סך של ( ₪ 811,560נכון לשנת המס ;)2013
 מי שמחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינם פטורים ממס ,עולה על סך של ( ₪ 811,560נכון לשנת המס
;)2013
בהמשך לתיקון האמור ,ביום  25.8.2014פרסמה רשות המסים חוזר בנושא "ארכה להגשת דוחות בעקבות תיקון מס הכנסה
(פטור מהגשת דין וחשבון)" לפיו לאור התיקון האמור לתקנות ,ועל מנת להקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת דוח
שנתי למס הכנסה בגין שנת המס  ,2013ורק בשל התיקון האמור ,תינתן אורכה להגשת הדוח לאלו הנכללים בהגדרת התיקון
ולהם בלבד ,וזאת עד ליום .31.12.2014

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)051התשע"ד4102-
ביום  6.8.2014פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)159התשע"ד ,2014-לפיו תחול התיישנות על גביית חובות
על ידי המוסד לביטוח לאומי .תקופת ההתיישנות תחול תוך  7שנים ,כלומר המוסד לביטוח לאומי יוכל לשלוח דרישות
תשלום לחייבים בתוך  7שנים לכל היותר מהמועד לתשלום דמי הביטוח .המשמעות היא שאם לא נשלחה דרישה לתשלום
החוב בתקופה כאמור ,או נשלחה ,אך לא נענתה ,ולא ננקטו על ידי המוסד לביטוח לאומי הליכי גבייה ,או לא בוצע קיזוז
בתוך  7שנים ממועד הדרישה ,לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנגזר מהם ,לרבות בדרך של קיזוז .בנוסף יצוין כי אי תשלום
החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.
קביעת מועד תחילת מנייה של  7שנים לעניין ההתיישנות
במקרה בו חלה חובת דיווח לביטוח הלאומי ,או חובת רישום במרשמי הביטוח הלאומי ,שלא קוימה במועדה לגבי התקופה
שבעדה נדרשים דמי הביטוח ,תתחיל תקופת ההתיישנות רק מהמועד שבו קוימה החובה ,או מהמועד בו קיבל המוסד
לביטוח לאומי את המידע לעניין החבות בדמי הביטוח ,לפי המוקדם .במקרים בהם קביעת דמי הביטוח הלאומי תלויה
בקביעת שומה סופית על ידי מס הכנסה ,תחל תקופת ההתיישנות להימנות ממועד קביעת השומה על ידי רשות המסים.
תחילת ותחולת התיקון
תחילתו של התיקון לחוק ביום  1.1.2015וההתיישנות תחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם הינו ביום זה ואילך,
וגם על דמי ביטוח שביום זה טרם חלפו  7שנים מהמועד לתשלומם.
לעניין תשלום דמי ביטוח שביום זה חלפו  7שנים וטרם חלפו  16שנים מהמועד לתשלומם ,יוכל המוסד לביטוח לאומי לשלוח
דרישות חיוב רק עד יום  ,30.6.2016באמצעות הדואר .באם המוסד לביטוח לאומי לא ישלח דרישה לתשלום החוב ,לא ינקוט
הליכי גבייה ולא יבצע קיזוז של החוב עד המועד האמור ,לא ייגבו דמי הביטוח ,וכל חוב הנגזר מהם מהחייב בתשלומם,
לרבות בדרך של קיזוז ,ואי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.
דמי ביטוח וכל חוב הנגזר מהם ,שהמועד לתשלומם קדם ליום  ,1.1.1999ועד יום פרסומו של התיקון לחוק לא ננקטו הליכים
לגבייתם ,או לא בוצע קיזוז ,לא ייגבו ,לרבות בדרך של קיזוז ,ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.
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דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ בחודשים אוגוסט
וספטמבר
ביום  22.9.2014פרסמה רשות המסים הודעה לפיה בשל שיבושים בעבודת המחשב ,ולאור חזרת היישומים באתר
הרשות לפעילות מלאה ,הוחלט לאפשר לציבור המדווחים והמשלמים באינטרנט (מע"מ ,ניכויים ומקדמות מס
הכנסה) לשלם את דוחותיהם התקופתיים בגין חודש אוגוסט עד ליום  23.9.2014בשעה  ,18:30ללא קנסות ,ריבית
והצמדה .ארכה זו חלה גם על מי שיבחרו לשלם את דוחותיהם בבנק הדואר ובבנקים המסחריים ,וכן לדיווח
ולתשלום דוחות תקופתיים ע"י מייצגים מקושרים באמצעות שע"ם.
כמוכן ,ביום  15.9.2014פרסמה רשות המסים הודעה לפיה לאור פניות ראשי הלשכות המקצועיות של המייצגים,
ובשל הקשיים הצפויים הנובעים מעומסי העבודה לאחר חג הסוכות ,החליט מנהל רשות המסים ,כי מועדי הדיווח
והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ ,מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה ,יידחו מיום ( 21.10.2014כפי
שנקבע מראש בשל חג הסוכות) ליום .23.10.2014

שכר והסכמים ציבוריים
הסכם קיבוצי לעובדי שמירה ואבטחה
ביום  22.7.2014נחתם הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה והאבטחה במגזר הפרטי ,בין הסתדרות העובדים החדשה
לבין ארגון חברות השמירה והאבטחה בישראל ,ולהלן עיקריו:
גובה השכר


שכר חודשי לעובדי שמירה ואבטחה יעמוד על סך של  ₪ 4,743למשרה מלאה ( ₪ 25.50לשעת עבודה).



שכר חודשי לאחראים על העובדים הנ"ל יעמוד על סך של  ₪ 4,947.60למשרה מלאה ( ₪ 26.60לשעת עבודה).

ביטוח פנסיוני


כל עובד שמירה ואבטחה יבוטח בביטוח פנסיוני מקיף ,לאחר חודש עבודה קלנדרי מיום תחילת העסקה
בדיעבד .הפרשות לקופות גמל לקצבה יחושבו באופן המפורט להלן ,תוך עדכון שיעור ההפרשות לרכיב
התגמולים ,בהתאם לשינויים אשר יחולו בעניין בשירות המדינה:
הרובד בשכר

תגמולים מעסיק

תגמולים עובד

פיצויי פיטורים

הרובד הראשון –
הברוטו הפנסיוני

7%

6.5%

8.33%
תחולת ס'  14לחוק פיצויי פיטורים

הרובד השני – ברוטו
עבודה נוספת

7%

6.5%

6%
תחולת ס'  14לחוק פיצויי פיטורים

הרובד השלישי –
ברוטו החזרי הוצאות

5%

5%

---
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קרן השתלמות


כל עובד זכאי להצטרף לקרן השתלמות ,כאשר שיעור הפרשת המעסיק יעמוד על  7.5%ושיעור הפקדת העובד
יעמוד על  2.5%מהשכר ,בתוספת דמי ההבראה.

תשלום דמי הבראה לפי התעריף של המגזר הציבורי


דמי ההבראה ישולמו לפי תעריף יום הבראה ,בהתאם לשיעורים המעודכנים לעובדי שירות המדינה (העומדים
כיום על  .)₪ 427חישוב סכום דמי הבראה לתשלום יבוצע באופן יחסי ,לעובדים בעלי וותק של פחות משנה
ולעובדים שאינם מועסקים במשרה מלאה .מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד הינם כמפורט להלן:
מספר שנות ותק אצל הקבלן/בגוף ציבורי

מספר ימי הבראה

 3השנים הראשונות

7

מהשנה ה 4-עד ה10 -

9

מהשנה ה 11-עד ה15-

10

מהשנה ה 16-עד ה19-

11

מהשנה ה 20-עד ה24-

12

מהשנה ה25-

13

תנאים נלווים


במקומות עבודה שבהם קיים מזנון המסובסד ע"י הגוף הציבורי ,יהיו עובדי שמירה ואבטחה ,המבצעים
עבודתם באותו גוף ,זכאים לאותן הנחות.



מכאן ואילך ,עובדי שמירה ואבטחה יהיו זכאים לשי לחג ,בראש השנה ובפסח ,בסכום שלא יפחת מ.₪ 212.5-

יודגש כי שר הכלכלה טרם פרסם צו הרחבה להסכם האמור.

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי
עובדים פעילים


עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר
הציבורי ,למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי .העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות זכאים לתשלום מענק
יובל במשכורת חודש נובמבר ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני.



בדירוגי רופאים ומשפטנים ,הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  30שנה .בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי
הינו  25שנה .הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר שני  /שלישי,
לימודי תעודה וכדומה.



סכום מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ,ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה
בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת
גמל וקרן השתלמות.

עמוד  6מתוך 8

גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד


סכום מענק יובל המשולם לגמלאים ,אשר היו זכאים לו ערב הפרישה ,משולם בסכום קבוע שקלי .בדומה
לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירים לצרכן ,סכום מענק היובל המעודכן ,צמוד למדד שמפורסם
בחודש ינואר של כל שנה.



בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל ,עבור כל השנה .בשנה העוקבת לשנת
הפרישה ,מתבצעת ההצמדה בהתאם לעליית המדד מחודש הפרישה ועד לחודש דצמבר של שנת הפרישה.



מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך מוצמד סכום מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת חודש ינואר.



בתוך כך ,בקצבת חודש ספטמבר  2014משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית שפרשו עד סוף שנת
 2013כולל .גובה מענק היובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה ( ,)2013בתוספת הפרשי הצמדה,
בהתאם למדד שפורסם בחודש ינואר  ,2014זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה ,בשל הצמדה למדד ,כחלק
מהבסיס לתשלום המענק.

הפחתת שכר זמנית בגין מענק יובל


בהתאם להסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום  ,8.5.2013כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע
של מלם שכר לחודש יולי  ,2013בדומה לשנה שעברה ( ,)2013בוצעה הפחתת שכר זמנית מסכום מענק יובל,
בשיעורים כפי שפורטו בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר .2013

דיני עבודה
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי
לשנת 4102
ביום  15.9.2014חתם שר הכלכלה על צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי לשנת  ,2014לפיו ישולמו
בכל המשק במגזר הפרטי דמי הבראה לשנת  ,2014לפי תעריף של  ₪ 378ליום הבראה אחד.

חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,התשע"ד4102-
בדרך כלל בעת פירוד בין בני זוג ,נעשית הסדרת חלוקת הזכויות ביניהם בחסכון הפנסיוני  -בין בדרך של קביעה
באמצעות פסק-דין ובין באמצעות הסכמה אליה מגיעים השניים .זאת ועוד ,לעתים בני הזוג שנפרדו נאלצו למשוך
את כספי הפנסיה ,טרם הזמן בכדי לחלקו בניהם ,ולכן חויבו במס בגובה  35%בשל משיכה בטרם עת.
ביום  06.08.2014פורסם ברשומות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,התשע"ד ,2014-אשר קובע
הסדרים בעניין אופן התחשיב וחלוקה של חסכון פנסיוני בין חוסך/חוסכת לבין בן  /בת הזוג לשעבר ,באמצעות גוף
משלם (חברה מנהלת קופ"ג ,מבטח ,מעסיק בפנסיה תקציבית) .החוק מסדיר את כללי התחשיב שיש לערוך ,קובע
מועדים לביצוע החלוקה ומגן על הזכויות הפנסיוניות שלהן זכאים בני/בנות הזוג לשעבר עד למועד מימושן על ידם
באמצעות רישום הערה מתאימה אצל הגוף המשלם והעברת חלקו של בן  /בת הזוג אל קרן הפנסיה הרלוונטית.
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יתרונו של ההסדר החדש הינו בכך שהוא מאפשר לבני הזוג הגרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות של
בני זוגם/זוגתם ,תוך דחיית אירוע המס (לגבי חסכונות עד לתקרה של  1.5מליון  .₪חסכון מעל סכום זה ימוסה
בשיעור מס מופחת) .החלק אשר יועבר לבן הזוג ימוסה בהתאם לכללים הרגילים במועד משיכתו כקצבה (וייתכן
שאף בפטור מלא ממס – בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה).
החוק יכנס לתוקפו בפברואר  2015ויחול גם לגבי פסקי דין לחלוקת החיסכון הפנסיוני שינתנו לפני יום התחולה.

הגברת האכיפה והפיקוח על העסקת עובדים זרים  -תוספת
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את תיקונו של חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה באמצעות צו
הקובע סנקציות מנהלתיות (הטלת עיצום כספי) ,בשל הפרות של הוראות חוק עובדים זרים התשנ"א( 1991-וזאת
בנוסף לסנקציות הפליליות הקיימות).
כך ,מעסיק המנכה משכרו של העובד הזר רכיבים או סכומים מעבר למותר לו על-פי חוק ,חשוף לעיצום כספי
בגובה של יותר מ ,₪ 20,000-בשל כל הפרה ולכל עובד .מעסיק המפר חובת התקשרות בכתב עם העובד הזר ,תוך
פירוט כל העניינים הנדרשים על-פי חוק ,חשוף להטלת עיצום כספי בגובה של יותר מ ,₪ 35,000-בשל כל הפרה
ולכל עובד.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס' ,)22
התשע"ד–4102
ביום  3.7.2014פורסם ברשומות חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מס'  ,)44התשע"ד– ,2014לפיו יום
הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון שבתחומן נערכות הבחירות באותו מועד .התיקון חל לגבי עובדים
הרשומים בפנקס בוחרים של אותן הרשויות ,אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון.
בהתאם לתיקון ,עובד שעבד אצל מעסיק  14ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות ,ישלם לו המעסיק
את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא עבד.
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